Routekaart Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet:
Planning op hoofdlijnen
Versie 0.4, 17 december 2020 (vorige versie 0.3, 10 november)

In deze 'routekaart' is opgenomen wanneer gemeenten en zorgaanbieders activiteiten rondom de implementatie kunnen
oppakken en welke ondersteuning u van het projectteam kunt verwachten. Het is een dynamisch document dat 1 á 2 keer
per maand wordt aangevuld. Dit document is te vinden in de map ‘Bestanden’ in de community ‘Groep woonplaatsbeginsel’.
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Voor gemeenten en zorgaanbieders
•

•
•
•

Samenstellen multidisciplinair team dat betrokken moet worden bij de implementatie van het
Woonplaatsbeginsel (reserveren tijd in jaarplanning 2021).
o Zie artikel VNG eMagazine met interview gemeente Voorst en gemeente Amsterdam,
verschijnt donderdag 17 december
Inrichten proces voorbereiden inwerkingtreding wetswijziging en in gang zetten realisatie van
daarvoor benodigde voorzieningen.
Idem voor proces om uit te zoeken welke jeugdigen overgedragen moeten worden.
Voor zorgaanbieders: tijd reserveren voor 2021: nadenken over zaken als bijhouden en overdragen verblijfshistorie en voor contracatering en zorgcontinuering.

•

•

•
•

•

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie
Woonplaatsbeginsel
•

•
•

•
•

Instellen referentiegroep (=klankbordgroep en verbinding met het veld). Deze referentiegroep
komt bij elkaar op 10 september, 11 november en 16 december.
o 11 november: zie agenda en verslag
o Agenda 16 december: bespreken conceptvoorstel ministeriële regeling waarin
nadere regels staan voor gemeenten over de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht
gaat uitvoeren.
Aanpassen Implementatieplan (vastgesteld 26 okt).
Uitwerken procesontwerp voor de nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg
doorloopt in 2022: 0.9-versie gereed en komt vrijdag 18 december beschikbaar. Deze versie
gaan we toetsen in de praktijk in januari en wordt op basis daarvan aangescherpt.
o Ontwikkelen stroomschema over toepassen nieuw woonplaatsbeginsel
Gemaakte afspraken inhoudelijk en juridisch toetsen.
Onderzoeken veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de
ene naar de andere gemeente: de mogelijkheden zijn verkend met het IB. Wordt vervolgd in
januari.

•

Januari t/m april 2022

Nazorgfase

Scenario’s uitwerken over omgaan met zorgcontinuïtering door niet-gecontracteerde
aanbieders. Scenario’s zijn besproken in referentiegroep van 11 november. Op basis van deze
discussie werkt VNG een praktisch haalbaar scenario uit en dit wordt in januari met
zorgaanbieders besproken.
Opstellen ministeriële regeling door VWS waarin nadere regels staan voor gemeenten over de
onderzoeks-, informatie- en betaalplicht gaat uitvoeren.
o Concept wordt 16 december besproken in referentiegroep
Opstellen definitie aansluitend verblijf (VWS). Conceptvoorstel is op 14 december besproken
met projectteam. In een volgende referentiegroep in 2021 staat dit op de agenda.
Opstellen convenant door VNG met spelregels voor gemeenten bij uitzoeken en overdragen
jeugdigen die overgaan van 2021 naar 2022.
o Wordt eerste kwartaal besproken met referentiegroep
o Is rond april/mei 2020 gereed voor ondertekening.
Vaststellen grondslag raadplegen BRP voor inwerkingtreding van de wetswijziging
o Status: VWS en RIvG hebben geconstateerd dat er een grondslag is (gereed)
Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI’s om van te leren,
ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het ‘veld’.
o Er zijn o.a. gesprekken geweest met Jeugdbescherming Gelderland, gemeente
Amsterdam, gemeente Voorst, Pluryn/gemeente Barneveld
o Eerste kwartaal volgen nieuwe gesprekken, o.a. met regio Flevoland/Urk
o Zie o.a. artikel VNG eMagazine met interview gemeente Voorst en gemeente
Amsterdam, verschijnt donderdag 17 december

Communicatie in deze fase
•

•
•

Informatievoorziening via groep WPB (community), zie o.a. volgende blogs:
o Update Implementatie Wpb (12 okt.)
o Routekaart voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet gereed (10 nov.)
o Referentiegroep van groot belang voor meedenkers (10 dec.)
Bijeenkomsten referentiegroep (10 september, 11 november en 16 december)
Opleveren aantal documenten, o.a.
•
Implementatieplan
•
Planning/routekaart
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Voor gemeenten en zorgaanbieders

•
•

•

•

•
•

Praktijktoets met gemeenten en zorgaanbieders: de 0.9-versie van het procesontwerp voor de
nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2022 (die vrijdag 18
december beschikbaar is gekomen) gaan we toetsen in de praktijk in januari en wordt op basis
daarvan aangescherpt.
Bepalen verantwoordelijke gemeenten voor ‘zittende populatie’.
•
Jeugdigen in kaart brengen die jeugdzorg ontvangen die (naar verwachting) doorloopt in
2022.
•
Voor die jeugdigen bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt.
Voorbereiden administratieve overdracht jeugdigen waar een andere gemeente
verantwoordelijk voor wordt.
Ondertekenen van convenant door gemeenten (vanaf april/mei 2020)

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie
Woonplaatsbeginsel
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren praktijkproeven om nieuwe werkwijze te toetsen (zie eerste bullet bij ‘Voor
gemeenten en zorgaanbieders’
In januari: Notitie definitie aansluitend verblijf komt op de agenda van de referentiegroep
Ministeriële regeling wordt naar verwachting eerste kwartaal vastgesteld door minister
Convenant wordt voorgelegd aan de J42 en aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
en in het eerste kwartaal besproken met de referentiegroep Wpb
Data bijeenkomsten referentiegroep volgen
Ontwikkelen handreiking zorgcontinuering
Vervolgonderzoek veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van
de ene naar de andere gemeente.

•
•

Januari t/m april 2022

Nazorgfase

Werkgroep oprichten met communicatieadviseurs gemeenten en zorgaanbieders over
inrichten communicatie naar jeugdigen/verzorgers die administratief gaan verhuizen.
Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI’s om van te leren,
ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het ‘veld’ (zoals we ook deden in
kwartaal 4 van 2020).
Kwantitatieve onderbouwing via uitvraag CBS.
Notitie opstellen over nut, noodzaak en haalbaarheid verblijfsregister

Communicatie in deze fase
•
•
•
•

•
•

Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB (community).
Organiseren webinar (februari) over Implementatiefase: over nieuwe werkwijze en
administratieve overdracht jeugdigen
Beantwoorden vragen van gemeenten, GI’s en zorgaanbieders (helpdesk).
Opleveren diverse documenten, o.a.:
o Procesontwerp voor nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg
doorloopt in 2022 (0.9 versie komt 18 december beschikbaar)
o Handreiking zorgcontinuering
o Notitie definitie aansluitend verblijf
o Ministeriële regeling
o Notitie veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van
de ene naar de andere gemeente
Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.
Aanleggen contactpersonenlijst
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Voor gemeenten en zorgaanbieders

Communicatie in deze fase

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vanaf september: informeren gemeenten en zorgaanbieders welke jeugdigen administratief
verhuizen.
Regelen zorgcontinuïteit bij verhuizing jeugdige.
Administratief verhuizen jeugdigen.
Informeren wettelijke vertegenwoordigers.
Inregelen processen nieuwe instroom vanaf 1 januari 2022.

Oganiseren webinar na de zomer over de uitvoering van de migratie.
Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB/community.
Beantwoorden vragen van gemeenten, GI en zorgaanbieders (helpdesk).
Opleveren diverse documenten.
Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie
Woonplaatsbeginsel
•
•

Organiseren sessies met referentiegroep.
Opstellen diverse handreikingen en documenten.
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